ANTENNE TRAPS PÅ GODT
OG ONDT.
Hvorledes beregnes og bygges de,
hvordan måler man på dem
og hvor gode bliver de?

Af OZ1CBW, Peter.

Hvad er en antennetrap?
En device der gør det muligt at bygge multibånd antenner.
► Devicen består af en parallelforbunden L C kreds, bygget
► Af egnede komponenter.

►

En parallelkreds har den egenskab at den udgør en meget stor modstand
på resonansfrekvensen. Det er denne egenskab man udnytter når den bruges
som antennetrap.
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Hvis man f.eks. Bygger en dipol til 40 meter
og monterer en trap med resonans midt i 40 meter båndet i hver sin ende
af denne:
Vil den stadig virke uændret på 40 meter. Hvis man herefter tilføjer yderligere to tråde af passende længde:

Kan antennen nu anvendes både på 40 og 80 meter. Trapsene gør at
frekvenser i 40 meter båndet ikke kan ”se” de to ekstra tråde. Derfor vil
Antennen stadig virke uændret på 40 meter.
Frekvenser i 80 meter båndet vil derimod passere næsten uhindret, da
trapsene ikke er i resonans her og derfor udgør en lille modstand.
Bivirkninger.
Spolen i trapsene indgår i 80 meter delen af antennen og forkorter denne
med heraf følgende reduktion af båndbredden.
Høje spændinger på resonans frekvensen kan forårsage overslag.
Tab i trapsene medfører effekttab i form af varme.
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Den traditionelle udgave med en almindelig spole og
kondensator.
Er der ikke så meget at sige om. Forskellighederne ligger hovedsagelig
i den mekaniske udformning, især af kondensatorerne. Her er der flere
muligheder. Det største problem er at finde kondensatorer der kan tåle den
høje spænding der opstår på resonans frekvensen.
Man kan bruge keramiske kondensatorer, kondensatorer lavet af dobbeltsidet
printplade, kondensatorer lavet af coax kabel osv.
I OZ nr. 6-1999 har OZ6SM lavet en detaljeret beskrivelse af traps bygget med
kondensatorer lavet af dobbeltsidet printplade.
Billedet viser OZ6PSJ, Palles udgave med et stykke teflon kabel som kondensator.
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Traps bygget af coax kabel.
Her anvendes skærm og – eller inderleder som spole og kapaciteten mellem
skærm og inderleder som kondensator.
Kablet vikles som en spole på en spoleform og kan forbindes på tre måder.
Heraf er de to, B og C, elektrisk identiske, men mekanisk forskellige.

A

B

C

Skærm

Skærm

Skærm

Antenne
Antenne

Antenne

Antenne
Inderleder

Antenne

Antenne
Inderleder

Inderleder

A. Her består spolen af inderleder og skærm forbundet i serie.
B. Her består spolen udelukkende af inderlederen.
C. Her består spolen udelukkende af skærmen
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Af de tre muligheder er A den mest anvendte, men B. bruges også. Se ARRL’s
Antenna Book 20th edition 7-11 til 7-20. Jeg har ikke fundet beskrivelser hvor
model C. indgår, men har målt på den. Den virker meget følsom for påvirkninger
fra omgivelserne.
En given trap har resonans på samme frekvens uanset om den forbindes som
high eller low Z

Hvis trappen forbindes som Low-Z har L i inderlederen og C mellem
skærm og inderleder nøjagtig den størrelse man måler med et L – C meter.
Hvis kredsen forbindes som High-Z bliver spolens vindingstal det dobbelte og
selvinduktionen 4 gange større, da selvinduktionen stiger med kvadratet på
vindingstallet. Prøv at måle efter med L – C meteret. Kapaciteten bliver derimod
på mystisk vis 4 gange mindre. Det passer med at resonansfrekvensen er den
samme som i Low-Z.
Forklaringen på at C bliver 4 gange mindre kan ses i DG1FMT’s artikel i QEX
NOV – DEC - 2004, som er oversat til Dansk og publiceret i OZ nr. 1/2006/p20.
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Hvorledes beregner man en coax trap?
Jeg har fundet et enkelt mere eller mindre brugbart program,
nemlig et lille freeware program, Coaxial Trap Design, udviklet af
VE6YP. Dette program er brugbart, men har fejl og mangler.
Det kan hentes her: http://www.qsl.net/ve6yp/
1. Hvis man i rubrikken ”Units” har sat fluebenenet i ”Metric” og genstarter
programmet, sidder fluebenet stadig i ”Metric”, men teksten er hoppet tilbage
til ”Inches”. Rettes ved at flytte fluebenet en gang frem og tilbage mellem
mellem ”Metric” og ”Inches”.
2. De beregnede værdier for L, C og X passer kun hvis trappen forbindes som:
Low-Z. De aflæste værdier for L og C er her de samme som man kan måle
med et L – C meter. Hvis trappen forbindes som: High-Z skal de aflæste
værdier ændres som følger:
L = aflæst L * 4.
C = aflæst C / 4.
X = aflæst X * 4.

Kan kontrolleres med L – C meteret.
Har jeg ikke kunnet måle.
Hvis du er skeptisk, så regn efter.
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Man kan enten vælge en kabeltype i rullemenuen, eller ”not selected”, og så
selv indtaste kablets data for ”Coax Diameter” og ”Capacitance” manuelt. Hvis
man er i tvivl om kablets data klipper man 1 meter af rullen og måler
kapaciteten i stykket med et LC meter. Diameteren klares med en skydelære.
I de tilfælde hvor jeg har anvendt 2 parallelforbundne kabler har jeg, med et
udmærket resultat, indtastet diameteren for det aktuelle kabel gange 2 i ”Coax
Diameter” og kapaciteten pr. meter gange 2 i ”Capacitance”.
Jeg har forsøgt mig med programmet nogle gange. I de fleste tilfæde er
resonansfrekvensen i praksis blevet lidt højere end den beregnede, f.eks.
Fo beregnet = 7,1 MHz, i praksis = 7,3 MHz, dvs. 200 KHz for højt.
For at finde den rigtige kabellængde gør man følgende: Aflæs ”Turn Sensitivity”
i programmet, f.eks. 50.7 KHz/cm. 50.7 KHz er den frekvensændring, op eller
ned, der sker hvis kablet forkortes eller forlænges med 1 cm. Herefter dividerer
man de 200 KHz med 50,7 KHz. Det giver 3.94 cm som kablet herefter
forlænges med.
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Hvorfor er det vigtigt at kende L og C i
trapsene?

Man kan selvfølgelig bare vælge at bygge trapsene som programmet
foreskriver - de virker jo på godt og ondt, men hvis man vil gøre lidt mere
ud af sin antenne, f.eks. optimere antennens båndbredde, simulere den i et
antenne simulerings program, MMANA eller lignende, er det nødvendigt at
kende de rigtige værdier for L og C. Kredsens Q skal man også kende
nogenlunde. Herom senere.
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Hvorledes bygger man coax
traps?
Start med at klippe et stykke kabel der er ca. 20 cm længere end det man
aflæser i beregnings programmet. Afmærk den nøjagtige kabellængde ud fra
midten af kablet, og fjern kappen på de overskydende ca. 10 cm i enderne.
Glem alt om på een gang at foretage en komplet afmærkning af spoleformens
længde og hullernes placering på denne.
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Start med et rør af rigelig længde. Bor to eller fire huller, der passer til kablet
eller kablerne, i en passende afstand fra den ene ende af røret. Se billederne.
Der skal være plads til at montere en eller anden form for ophæng.
Herefter foretages en prøvevikling af spolen med det færdiglavede kabel. Nu er
det let foretage en afmærkning af rørets endelige længde og placeringen af
de sidste to eller fire huller.
Et af de største problemer er at bygge trapsene så de bliver vejrbestandige.
Skærmen i kablet suger vand som en svamp og isolationsmaterialet mellem
yder og inderleder forvitrer når det udsættes for vind og vejr, især sollys.
Mit bud ses på billederne.
Traps lavet som vist på billederne hvor kabel enderne er ført ud på ydersiden af
rørene giver efter min mening de bedste muligheder for en effektiv indstøbning
af kabelenderne i syrefri silikone gummi eller hvad man ellers kan finde på.
Gode løsninger på hele dette problem modtages med glæde.
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Hvorledes måler man på dem?
Jeg har forsøgt at måle resonansen på mange forskellige måder, bl.a. med
Spectrum analyzer – Trackinggenerator og VNA. Begge giver usikre målinger
Sandsynligvis pga. den lave belastningsmodstand, 50 ohm, på modtage siden.

De her viste måleopstillinger er de mest brugte og efter min mening de bedste.
Signal generator
m. Frekvensudlæsning.

Signal generator
m. Frekvensudlæsning.

Trap

Trap

Probe

Diode probe

Opstilling 2.

Opstilling 1.
Scope.

Volt.
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I begge tilfælde justeres signalgeneratorens frekvens til minimum signal på
displayet og resonans frekvensen aflæses.
Som signalgenerator kan anvendes f.eks. en målesender eller en transceiver
med powertap og dummyload.
Transceiver.

Powertap.

Dummyload.

Signal til trap.

Måleopstilling. Som det ses har jeg for en ordens skyld afsluttet
Kablet fra generatoren med 50 ohm.
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Endelig kan man lave en omhyggelig måling af L og C med et L – C meter
og regne sig frem til resonans frekvensen. Den passer nøjagtigt sammen
med de praktiske målinger. Jeg har prøvet. Husk at dividere C med 4 og
gange L med 4 hvis du har forbundet trappen som High-Z.

Parallelforbindelse af coaxkabler.
Når man parallelforbinder to elektrisk lige lange
coaxkabler af samme type, med hinanden udgør de to kabler til sammen
eet kabel med den halve impedans. 2 stk. 50 Ohm giver 25 Ohm og
2 stk. 75 Ohm kabler giver 37,5 Ohm. Samtidig fordobles kablets kapacitet
pr. meter.
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Måling af Q i trapsene.

Q er et udtryk for kredsens godhed og dermed tabet i trapsene. Jo højere Q er,
jo mindre er tabet. For at finde ud af hvilken af mine 6 modeller der har mindst
tab har jeg forsøgt at måle Q i dem. Det er næsten umuligt at måle
det rigtige Q i en parallel kreds, men da mine målinger er udført nøjagtig ens
mener jeg at de godt kan bruges til sammenligning af modellerne.
Q er defineret som: Fo/(F1 3dB – F2 3dB). Fo er resonansfrekvensen, F1 og F2
er de frekvenser, over og under Fo, hvor signalet er steget med med 3 dB.
Når målingerne, som i mit tilfælde, er spændingsmålinger svarer
3 dB til 1,41 gange.

Jeg har anvendt måleopstilling 2 med et digitalt voltmeter og en
H/P diode probe.
Find resonans punktet, aflæs spænding og resonans frekvens og noter disse.
Udregn spændingen i 3 db punkterne: = den aflæste spænding * 1.41.
Drej på signalgeneratoren til denne spænding er nået, aflæs frekvensen
og gentag denne måling på den modsatte side af resonans frekvensen.
Nu har man frekvensforskellen mellem de to 3 dB punkter.
Når man så divider resonans frekvensen med frekvens forskellen har man Q.
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Modellerne.
Jeg har bygget 6 forskellige modeller til mine forsøg. Alle har resonans omkring
7 MHz. Alle målingerne er udført med modellerne forbundet som High-Z
Model 1. 50 ohm RG58 kabel, spole diameter = 4 cm.

Q = 143.

Model 2. 2 stk. Parallelforbundne 50 ohm RG58 kabler,
spolediameter = 4 cm.
Q = 136.
Model 3. 75 ohm RG59 kabel, spole diameter = 5 cm.

Q = 218.

Model 4. 2 stk. Parallelforbundne 75 ohm RG59 kabler,
spole diameter = 5 cm.
Q = 210.
Model 5. 2 stk. Parallelforbundne 75 ohm RG59 kabler,
spole diameter = 7,5 cm.
Q = 243.
Model 6. 75 ohm RG179 teflonkabel,
spole diameter = 3,2 cm.

Q = 120.
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Hvad så med effekten og båndbredden?
Mine mere eller mindre kvalificerede gæt er herefter som følger:
Traps lavet af RG 58, 50 Ohm kabel (model 1 og 2) har relativt store tab og kan
sandsynligvis tåle mindre effekt end traps lavet af 75 Ohm kabel. 75 Ohm kabel
anvendes i øvrigt også i de fleste beskrivelser.
Traps lavet af 1 stk. 75 Ohm kabel (model 3 og 6). Hvis de forbindes
som High-Z: L bliver forholdsvis stor og forkorter derfor 80 meter delen af
antennen en del med deraf følgende reduktion af båndbredden.
På 40 meter virker de derimod fint.
Hvis de forbindes som Low-Z reduceres L til ¼ og 80 meter delen forkortes derfor tilsvarende mindre. På 40 meter bliver båndbredden nærmest
ødelagt. Jeg har derfor droppet alle modeller der er forbundet som Low-Z.
Jeg har simuleret forskellige L/C forhold i MMANA.
De viser at båndbredden på 40 m bliver mindre og båndbredden på 80
større når C i trappen øges og L mindskes tilsvarende, og omvendt.
Hvis man bygger traditionelle traps har man på den måde mulighed for at finde
et passende kompromis mellem båndbredderne på 40 og 80 meter.
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Effekten.
Nogle forsigtige gæt: Model 1 – 2 og 3: max 500 W,
model 4 og 5: max 1000 W, model 6: max 100 W
Model 4 og 5 er identiske bortset fra længde – diameter forholdet og Q.
Q målingerne viser tydeligt at man ikke skal bevæge sig for langt væk fra
et længde – diameter forhold på 1:1 der, så vidt jeg ved, giver
det bedste Q i en spole. Model 2 er også brugbar.
Model 2 - 4 og 5 giver et rimeligt kompromis mellem båndbredden på 40 og 80 m,
model 1 og 3 reducerer båndbredden på 80 meter unødigt meget.

Nr. 1 på hitlisten er derfor model 5 fordi den har det bedste Q.
Jeg har simuleret 4 stk. 40/80 meter multidipoler i MMANA med traps model 1 – 2
- 3 og 5 koblet som High-Z og sammenlignet dem med to monoband antenner
på samme frekvenser.
Q er sat til 200, da det har vist sig at Q ikke har særlig stor indflydelse på
resultaterne hvis Q bare er over 75 – 100
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SWR beregninger fra MMANA af en 40 meter og en 80 meter monoband antenne.

40 m dipol højde 10 m.

80 m dipol højde 10 m.

Beregningerne er lavet til sammenligning af båndbredden i de efterfølgende
multibånd antenner.
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SWR beregninger fra MMANA af en multibånd antenne med traps model 1,
1 gange RG 58, 50 Ohm kabel. L = 13.92 uH, C= 36.1 pF, X = 621 Ohm.

40 meter

80 meter
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SWR beregninger fra MMANA af en multibånd antenne med traps model 3,
1 gange RG 59, 75 Ohm kabel. L = 17.6 uH, C= 28.5 pF, X = 788 Ohm.

40 meter

80 meter
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SWR beregninger fra MMANA af en multibånd antenne med traps model 2,
2 gange RG 58, 50 Ohm kabel. L = 7.63 uH, C = 65.8 pF, X = 376 Ohm.

40 meter

80 meter
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SWR beregninger fra MMANA af en multibånd antenne med traps model 4,
2 gange RG 59, 75 Ohm kabel. L = 9.5 uH, C = 52.8pF, X = 480 Ohm.

40 meter

80 meter
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Efterskrift.
Traps koblet som Low Z kan kun bruges hvis det høje bånd i antennen er
meget smalt. Er ikke egnet til en 40 - 80 meter antenne.
XL i en spole betegner dens vekselstrøms modstand på en given frekvens,
måles i Ohm. XC i en kondensator betegner det samme, måles også i Ohm.
Når XL og XC i en parallel kreds har samme størrelse er kredsen i resonans
og udgør derfor en meget stor modstand på resonans frekvensen.
XL og XC udgør tilsammen X i kredsen, som er det samme som Z,
kredsens impedans. (Heraf udtrykkene Low Z og High Z).

Hvis man anvender coax traps er man bundet til bestemte størrelser af X
Da man ikke her kan ændre forholdet mellem L og C.
Hvis man bygger traditionelle traps kan man frit vælge X. Brugbare traps
kan bygges med et X mellem ca. 300 Ohm og 1000 Ohm. Et højt X favoriserer
båndbredden i det høje bånd i forhold til det lave bånd. Et lavt X det modsatte.
Et passende kompromis i en 40 – 80 meter antenne er et X på omkring
450 Ohm.
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Slut.
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